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RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA - ANO LETIVO 2020/21 

Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais  

Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril em articulação 

com o capítulo IV do Decreto-Lei nº 14-G/2020 de 13 de abril 

 
 

Informam-se os encarregados de educação que, de acordo com a legislação vigente, as renovações de 

matrículas começam no dia 26 de junho e terminam 3 dias úteis após o conhecimento do resultado da 

avaliação sumativa, que ocorrerá com a afixação das pautas/publicação das pautas no Inovar. Ainda 

assim, e tendo em conta que alguns Conselhos de Turma irão decorrer mais tarde, o processo de 

matrícula deve estar concluído até ao dia 8 de julho, para todos os alunos, mesmo que os resultados 

da avaliação ainda não tenham sido afixados/publicados. 

 

Porque o período destinado a esta fase de matrículas é curto sugerimos que os encarregados de 

educação iniciem desde já o pedido de renovação de matrícula preenchendo os 3 primeiros passos 

(Consentimentos, Dados do Encarregado de Educação, Dados Gerais do Aluno) deixando apenas para 

ser preenchido após a publicação das avaliações finais o passo 4 (Dados da matrícula) e a submissão 

do pedido. 

 

O pedido de renovação de matrícula é apresentado via Internet, na aplicação informática disponível 

no Portal das Matriculas com o recurso à autenticação através das credenciais de acesso ao Portal das 

Finanças (usando o NIF do encarregado de educação e respetiva senha de acesso), do cartão de 

cidadão ou chave móvel digital.  

O acesso ao portal das matrículas é feito em: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ 

Os documentos necessários para a renovação de matrícula são os seguintes: 

Cartão de Cidadão do Aluno  

Cartão de Cidadão dos Pais  

Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação (quando outra pessoa que não os pais) e respetivo 

comprovativo do agregado familiar onde conste o aluno  

Comprovativo de residência do Encarregado de Educação, se necessário para efeitos de seriação  

Comprovativo da atividade profissional do Encarregado de Educação, se necessário para efeitos de 

seriação  

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
http://www.esec-mafra.rcts.pt/
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1 fotografia “tipo passe” do aluno, atualizada e adequada para o cartão da escola 

Comprovativo atualizado da atribuição de escalão de Abono de Família ou autorização de 

interconexão entre o Portal das Matrículas e a Segurança Social e desde que se pretenda ter acesso 

a apoios de Ação Social Escolar  

Comprovativo de que o educando frequenta a escolaridade com relatório técnico-pedagógico (RTP), 

nos termos do DL54/2018, de 6 de julho, quando aplicável. É fundamental para estes alunos quando 

mudam de Agrupamento/Escola não agrupada.  

 

Para a matrícula de alunos provenientes do estrangeiro e matrículas de alunos que frequentaram em 

Portugal planos de estudos estrangeiros e para os quais seja necessário um processo de equivalência, 

após a submissão do processo de matrícula, deve ser contactado o estabelecimento de educação e 

ensino de 1ª preferência para que se proceda ao pedido de equivalência. 

 

Para mais detalhes relativos aos procedimentos de matrícula para o ano letivo 2020/2021 devem ser 

consultadas as perguntas frequentes da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com 

destaque para as perguntas 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 21 a 29, 34 a 37, 40, 41, 42, 44, 45. 

 

Informações Adicionais 

 

 Alunos que se vão matricular no 10º ano (retenções e mudanças de curso) 

 

A oferta formativa da escola para 2020/2021 está indicada no quadro seguinte: 

Cursos Científico-Humanísticos Cursos Profissionais 

 Artes Visuais 

 Ciências Socioeconómicas 

 Ciências e Tecnologias 

 Línguas e Humanidades 

 Técnico de Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Desporto 

 Técnico de Gestão 

 Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

 Técnico de Multimédia 

 Técnico de Restaurante e Bar 

 Técnico de Turismo 

 

Os alunos que se pretendam matricular no 10.º ano de um Curso Profissional devem proceder à 

pré-inscrição até ao dia 3 de julho, no formulário que encontram na página da escola, verificando 

ainda se o curso para o qual se pretendam candidatar exige o cumprimento de pré-requisitos, que 

devem ser salvaguardados. Os alunos que não procedam à pré-inscrição, no prazo indicado, devem 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/FAQS_MATRICULAS_2021.pdf
https://forms.gle/LuRfP48iXtNBqskA7
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consultar regularmente a página da escola, onde podem surgir informações adicionais relativas ao 

processo de seriação. 

 

Os alunos que se pretendam matricular no 10º ano de um Curso Científico-Humanístico, devem ter em 

consideração as disciplinas de opção oferecidas pela escola, limitando a sua escolha a estas opções. 

As opções devem ser ordenadas por preferência, num máximo de 5, devendo ser indicado o maior 

número de opções possível, de modo a evitar decisões administrativas na escolha das mesmas. 

  

A oferta de escola para o próximo ano letivo nas disciplinas de opção para o 10º ano  é a seguinte: 

  

Artes Visuais:  
 

 Geometria Descritiva A 
 História e Cultura das Artes  
 Matemática B 

  

Ciências Socioeconómicas:  
 

 Economia A 
 Geografia A 
 História B 

 
Ciências e Tecnologias: 
 

 Física e Química A 
 Biologia e Geologia 
 Geometria Descritiva A 

  

Línguas e Humanidades: 
 

 Geografia A 
 Matemática aplicada às Ciências Sociais (MACS) 
 Língua Estrangeira II e III (Francês, Espanhol; Alemão) 
 Literatura Portuguesa 

  

 
 
 Alunos que se vão matricular no 12º ano 

 

Os alunos que se pretendam matricular no 12º ano de um Curso Científico-Humanístico, devem ter em 

consideração as disciplinas de opção oferecidas pela escola, limitando a sua escolha a estas opções. 

As opções devem ser ordenadas por preferência, num máximo de 5, devendo ser indicado o maior 

número de opções possível, de modo a evitar decisões administrativas na escolha das mesmas. 
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As opções, aqui disponibilizadas, foram aquelas que obtiveram um maior número de intenções, após 

sondagem realizada aos alunos. 

 

A oferta de escola para o próximo ano letivo nas disciplinas de opção para o 12º ano  é a seguinte: 

 

Artes Visuais:  
 

 Oficina de Artes 
 Oficina Multimédia 
 Ciência Política 
 

Ciências Socioeconómicas:  
 

 Economia C 
 Direito 
 Geografia C 
 Psicologia B 
 Sociologia 

 
Ciências e Tecnologias: 
 

 Biologia 
 Química 
 Física 
 Aplicações Informáticas 
 Psicologia B 
 Inglês 

  

Línguas e Humanidades: 
 

 Psicologia B 
 Sociologia 
 Direito 
 Inglês 
 Geografia C 

 
 
 

 Transportes Escolares 

 

A informação sobre os transportes escolares consta da página da Câmara Municipal de Mafra e pode 

ser acedida através do link: https://www.cm-mafra.pt/pages/693 

 

https://www.cm-mafra.pt/pages/693
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A documentação relativa aos alunos que se inscrevem pela primeira vez no transporte escolar, que se 

indica em seguida, deve ser apresentada, preferencialmente, de forma eletrónica para o endereço de 

email: transportesescolares@cm-mafra.pt 

Documentação: 

 Boletim de Candidatura (Modelo SEJ-07) devidamente preenchido; 

 Cartão de Cidadão, ou outro documento de identificação válido, do encarregado de educação. 

Nota: Nos casos em que o encarregado de educação não é nenhum dos progenitores, deverá 

ser entregue o documento comprovativo da composição do agregado familiar validado pela 

Autoridade Tributária, conforme estipulado no Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, 

alterado e republicado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril. 

 

No que respeita às renovações de inscrição no transporte escolar, a Câmara Municipal procede à 

renovação “automática” da candidatura, após confirmação da situação escolar do aluno por parte da 

Escola e inserção/atualização dos dados, pelo encarregado de educação, no Portal das Matrículas do 

Ministério da Educação. 

 

 

 Ação Social Escolar 

Caso o aluno esteja abrangido pela Ação Social Escolar (ASE), os apoios neste âmbito serão 

processados com a informação disponibilizada no ato de renovação de matrícula no Portal das 

Matrículas.  

 

 

mailto:transportesescolares@cm-mafra.pt
https://www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_file/document/1360/modelo_sej_07.pdf

